
     

            

         Poznań 4 czerwca 2019r. 

 

Zamawiający, Związek Miast Polskich, informuje o wprowadzeniu modyfikacji treści ogłoszenia o 

zamówieniu na usługi społeczne pn.  świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych dla celów 

szkolenia oraz zapewnienie sal konferencyjnych (nr referencyjny  2/NOR/2019) o wartości 

zamówienia poniżej wartości określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt. 1 z zastosowaniem 

wytycznych art. 138 o ust. 2 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający informuje, iż zmiany dotyczą poniższych punktów:  

6.1.2 - dotyczące materiałów informacyjnych na temat Hotelu / Ośrodka konferencyjnego, w którym 

odbywać się będzie szkolenie (...) – opracowanie własne wykonawcy składane poglądowo (brak nie 

będzie skutkował odrzuceniem oferty).  

13.4 - wykreśla się całość punktu 13.4 o treści Oferta, która nie będzie zawierała informacji 

niezbędnych do jej oceny, w szczególności wymaganych informacji o hotelu/obiekcie, w którym 

zostaną zorganizowane konferencje (nazwa hotelu/obiektu, adres, wielkość i wyposażenie 

oferowanych sal) zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.  

Wprowadza się zmiany w treści Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy poprzez dodanie punktu nr 5 

oraz 6 o treści  

5.Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze wytycznymi Zamawiającego określonymi 

w pkt. 3.5.2 pn. Wymagania dotyczące sal konferencyjnych  

6.Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze wytycznymi Zamawiającego określonymi 

w pkt. 3.5.3 pn. Wyposażenie sal  

Wprowadza się zmiany w treści Załącznika nr 2 - Postanowienia umowy poprzez dodanie:  

- w paragrafie 1 ust. 4 (wymagania dotyczące sal konferencyjnych) oraz 5  (wymagania dotyczące 

wyposażenia sal konferencyjnych)  

- w paragrafie 7 ustępu 3 o treści - w przypadku niezapewnienia wymogów określonych w par. 1 ust. 4 

oraz ust. 5 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

określonej w par. 6 ust.1 niniejszej umowy.  

Wszelkie zmiany zostały oznaczone kolorem w treści ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej 

informacji. Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla uczestników postępowania i należy je 

uwzględnić w składanej ofercie.  

Zamawiający informuje, iż mając na względzie wprowadzone modyfikacja przedłuża termin składania 

ofert do dnia 7 czerwca 2019r. Tym samym punkty 10.1 oraz 10.3 otrzymują brzmienie: 

 



10.1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 na adres 

zamawiającego podany w punkcie 1 Instrukcji, sekretariat (I. piętro)z oznaczeniem „usługi 

hotelarskie”  

 

10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 7 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego 

– sala konferencyjna (I. piętro).  
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